ДО Г-Н МИЛКО НЕДЯЛКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 г.
НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
Областната комисия по транспорт заседава на основание чл. 32 ал. 1 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на обществени превози на пътници с автобуси и съгласно Заповед
№РД-07-186/16.10.2013 г. на Областен управител на област Ловеч.
Комисията осъществява своята дейност, като обсъжда предложенията за промени в
маршрутните разписания от областната и републиканската транспортни схеми,
осъществява координация на маршрутните разписания в областната схема, като осигурява
възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на
железопътния транспорт.
През 2013 г. Областната комисия по транспорт е свиквана четири пъти, от които е
проведено едно заседание поради това, че не са постъпили предложения за промяна в РТС
при спазване на изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 на Наредба №2/15.03.2002 г.(изм. ДВ,
бр. 44 от 10 юни 2011 г.) и §55, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 17 от 2011 г.).
На 29 януари 2013 г. е проведено заседание на Областната комисия по транспорт, на което
са разгледани три предложения от община Тетевен.
Предложенията са за промяна на маршрутно разписание №11201 по линията София Тетевен, като промяната се състои в добавяне на спирка в гр. Правец, ново маршрутно
разписание Плевен – Тетевен и откриване на процедура за нов курс по линията Рибарица –
София. След заседанието предложенията на община Тетевен са изпратени до Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ за да бъдат разгледани на предстоящото заседание
на Комисията за разглеждане на предложения за промени в републиканската транспортна
схема /РТС/.
През 2013 г. са издадени 4 разрешителни за възлагане на превоз на пътници без конкурс до
провеждането на такъв за срок не повече от шест месеца на общините Троян, Ловеч и
Угърчин.
Съгласуван е проект за промяна на маршрутно разписание №4201 В. Търново – Плевен от
квотата на община В. Търново.
Проведена е кореспонденция с Регионална дирекция „Автомобилна администрация”, във
връзка с постъпили сигнали и жалби от граждани.
Уведомени са кметовете за промяна на графика за движение на влаковете влизащ в сила от
09.12.2012 г.
Непрекъснато се отразяват настъпили промени в маршрутни разписания от РТС.
Съобщения за работата на Областна комисия по транспорт и протоколите от проведените
заседания се публикуват на интернет страницата на ОА Ловеч.
С уважение,
Василка Христова
Мл. експерт в дирекция АКРРДС
и секретар на комисията

